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القرآين املطلع
الرحيم الرمحن اهلل بسم

الكَوثَر﴿ أَعطَيناك واحنَر. ِإنا ِلربِّك . فصل
شا اَألبترِإن هو ﴾ِنئَك
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اإلهداء
اَألفَاِضل شيوخي ..إىل

السَّلَف ..بقيَِّة
اخلَلَف يف الطريِق ..وأمثلِة

مناذِج على التعرُِّف يف الراغبني اليت(( وإىل السَّفينِة
هلَك عنها تخلّف ومن نجا رِكبها ..)) من

املُؤلّف
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احلال شاهد
دوح مأغصانُ ـ ِبِه أَجِملْ أمحٍد ِة

ــيِد ورِش ــٍة عالّم ــٍد مرِش ــن ِم
ـٍن حماس كماِل ِمن املُفَرَّق مجعوا

ـِد ـ ملفي م ـ ـ غِريه يف ـع ـ جيتم مل
ـدى والنَّ ِم ـاِل واملع ـوَِّة النب بيت

ـِعيِد وس ـِعٍد مس ـن ِم م أَجِللْ
ـٍد أمح ـاللَِة س ـن ِم ـٍد جم أبناُء

ـِه علي ـيِدصلوا بقص ـلموا وس
ـلِه ونس اجلديِد على السالم مين

ــِد وحفي ــِلهم ونس ــه أبي ــين وب

السكران بكر أيب بن علي الشيخ
١٢٣ص))الغرر((
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ـرة وتبص تذكرة الصاحلني العباد ذكر يف جعل الذي للّه احلمد
سبحانه قال ، عربةٌ﴿: وعربة قَصِصِهم يف كان األلباِبلقد ألويل
يفترى حديثاً كان ـاء﴾ما األولي ـيد س على والسالم والصالة ،

سيد ، األنبياء وأشرف األتقياء ـولوإمام رس اللّه عبد بن حممد نا
ماللّه ـ هل ـابعني الت ـى وعل ، األصفياء اهلداة وأصحابه آله وعلى ،

الدين يوم إىل . بإحسان
الكرمي للقارئ أضعها وريقات فهذه حمدودةًوبعد نبذةً ليستفيد

وادي ـتهم ومبدرس ـم ـوَّر تن الذين األشراف السادة بعض عن
فيه هلم وكان ، غريه-األحقاف وعمل-ويف وعلم ، عظيم شأنٌ

، عليم﴿وتعليم علٍم ذي كل .﴾وفوق
ـن ب ـد أمح اإلمام ابن اللّه عبيد بن بنوجديد هم السادة هؤالء

ابن النقيب حممد ابن ـنعيسى اب الصادق جعفر ابن العريضي علي
ـام اإلم ـن اب السبط احلسني ابن العابدين زين علي ابن الباقر حممد
وآله عليه اللّه صلى الرسول بنت الزهراء وفاطمة طالب أيب بن علي



 

 )١٢(

ـدايات الب ـوم عل يف وبرعوا ، الظلمات م أشرقت قوم ، وسلم
.والنهايات

غريه عن لترامجهم إفرادنا سبب ـريوكان س م يطل مل م أ م
انقرضوا بل ، السابعالزمان القرن منتصف ـايف كم ـرة اهلج من

من عليه حصلنا ما إىل معي فانظر ، والتراجم التاريخ كتب ذكرته
، ـداء لالقت ـبيالً س ـك ذل يكون أن فعسى ، النخبة هؤالء أخبار

لالهتداء .وطريقاً

بنعِلم اللّه عبيد اإلمام ترمجة ـدمن ق ـه أن املهاجر إىلأمحد م
ـده ول ـه ومع ، حضرموت إىل مث ، احلجاز إىل والده مبعية البصرة

اللّه((األكرب عبيد بن .))إمساعيل((املسمى))بصري
ـالم أع من علماً أمحد بن اللّه عبيد اإلمام برز ، حضرموت ويف

ومرج ، اللّه إىل والدعوة ،العلم ـادة والق ، واحلكماء ، للعلماء عاً
عودته بعد وخاصة ، والرفادة ، والوالية ، النور مظاهر من ومظهراً
ـه ب ومتصدراً ، السُّنة أهل منهج حتقيق معه حامالً املكرمة مكة من



 

 )١٣(

حىت املهاجر اإلمام والده وبصر مسع حتت والوجاهة العلم حمافل يف
.وفاته

ع املهاجر اإلمام تويف ـ٣٤٥اموملا انتق ، ـة احلسيس بلدة ليف
قريةعبيد إىل ،) ١())مسل((اللّه داراً وابتىن وخنالً عقاراً ا واشترى ،

ملواله احلسيسة يف ميلكه ما كل م((ووهب ـن ب ـجعفر ،)٢())مدخ
ابنه اللّه ـاحب))اجديد((ورزقه ص قال ـرع((،  : ٣١ص))املش

إ حبضرموت، ولد ألنه جديداً ـنومسي م له جدد مما أنه إىل شارة
ولد أم وأمه ، البصرة من سفره بعد .األوالد

ـن وأتق ، ـرآن الق ا وحفظ ، مسل قرية يف جديد السيد نشأ
ـاق ف ـىت ح املشايخ أيدي على الطلب يف وتدرج ، العلوم مبادئ
ـباب الش مبلغ وبلغ عوده قوي وملا ، وحكمة وحلماً علماً أقرانه

يف العلم لطلب وإىلسافر ـيمن ال ائم إىل فرحل ، البالد من كثري
وظفار واألحساء والعراق . احلجاز

                                                           
تقريباً: سمل) ١( أميال مخسة ترمي مدينة عن تبعد زراعية  .قرية

والده) ٢( وكان ، حبضرموت ولد خمدم بن اإلمام))خمدم((جعفر مع العراق من جاء
املوايل من وهم ،  .املهاجر



 

 )١٤(

يف سائر: ٣١ص))املشرع((قال ، القدر نبيل عامالً عاملاً كان
، عماداً األصلني يف وأرفعهم ، إسناداً عصره أهل أعلى من الذكر
حيصون ال خالئق من ومسع ، م وتأدب ، وأخويه والده عن أخذ

وظفاراب واألحساء والعراق واحلرمني .ليمن
ـر ذك ، علوي أخيه مبعية للحج كانت رحالته أول أن ويبدو

صاحب ـام٣١ص))املشرع((ذلك اإلم ـره ذك معرض يف فقال
عمه بين من ومجاعة ، جديد أخوه معه وحج ، اللّه عبيد بن علوي

ص...وأقاربه يقول . ٣٥إخل إىل: وأضاف ـداً جدي ـاه أخ وأرسل
ماا ليقبض األمواللعراق من . هلم

سنة بسمل والده وفاة بعد اللّه عبيد بن جديد اإلمام ٣٨٣انتقل
، ـرمي ت ـة مدين من مقربة على زراعية قرية وهي ، جبري بيت إىل
ـلحاً ومص ـاً ومعلم حادياً و داعياً فيها نفسه وأقام ، ا وتزوج

ي وكان ، ـااجتماعياً علماءه ـالس وجي ، ـرمي ت مدينة على تردد
ومقد حقه له عرفوا وقد ، ـهاوصلحاءها عن ـذوا وأخ وقدموه ره،



 

 )١٥(

ـهم بعض أسانيد واتصلت ، عنهم وأخذ م انتفع كما ، تاماً أخذاً
.ببعض

، ـد بالتحدي ترمي إىل جديد بنو فيه انتقل الذي الزمن يتعني مل
أ التراجم بنولكن جديد السيد وفاة بعد فيما وجودهم إىل شارت

صاحب قال ، اللّه ـهم : ٣١ص))املشرع((عبيد حافت ـت وكان
بروم مبسجد املعروف مسجدهم عند بترمي م وأشار)١(املخصوصة

صاحب ذلك مثل الضوي((إىل البهاء ـاحب))غُرر ص عن ناقالً
الثمني(( مل: فقال))الياقوت عديدة مآثر مسجدهموهلم إال منها يبق

ترمي حامية يف إليهم .املنسوب

                                                           
يف)١( ـ: ))املشرع((قال ب بن))بروم((سمي حممد بن حسن بن أمحد السيد لكون

ـ ب املعروف باعلوي اللّه عبد الشيخ ابن علوي بن اللّه عبد بن ـروم((علوي ))ب

سنة جوايب له وأحدث أخربه أن بعد أكيدة عمارة كله .١٠١٩عمره



 

 )١٦(

صاحب اللّه : ))الغرر((قال عبد بن جديد الشيخ اإلمام والسيد
ـد والزه ـل والعم العلم فنون يف التبحر ذريته وعلى عليه الغالب

ومخ ، علماء فقهاء ثالثة إال منهم أحد ذكر يبق مل ، ـةوالورع س
يف أمساؤهم الثمني((طمست أوراق))الدر ـه من ـت انقطع الذي

ـعرية أش شافعية وكلهم ، وفضائلهم ومآثرهم أخبارهم فيها حكي
والسُّنة الكتاب أهل عقائد . على

:ومنهم
جديد) ١( بن أمحد بن حممد بن علي الدين نور :)١(الشيخ
ـاأح ـويف وت حبضرموت ولد ، جديد بين السادة علماء ،د

يف مسرة وابن ، تارخيه يف كاجلندي التراجم كتب أمهات له ترمجت
يف))الطبقات(( له وترجم ـرر((و))املشرع((، ـد((و))الغ العق

.))النبوي

                                                           
يف) ١( النسب سياق النحر((ورد التايل))قالدة النحو ـن: على ب ـد حمم بن علي

ـى عيس ـن ب أمحد بن اللّه عبد بن جديد بن حممد بن علي بن جديد بن أمحد
وكنيته..املهاجر ، احلسن((إخل ذلك.))أبو النبوي((ذكر  .٢٧٢ص))العقد
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ـن م ـة ومجل والده عن وأخذ ، حبضرموت العلم باكورة تلقى
إىل رحل مث ، عصره طلبمشالمشايخ يف وجد ، واحلرمني اليمن

واك ـيلالعلم التحص يف األقران ونافس ، املعايل ـوم،تساب عل يف
والتأص والسنة ـار،ليالقرآن واألقط ـات اجله يف صيته عظم حىت

ـدن ع إىل ـدم ق وملا ، وغريها والعراق اهلند إىل وسافر ، واألقاليم
وقرأ عنه فأخذ القريظي معن ابن أمحد بن إبراهيم القاضي ا أدرك

كتابه س((عليه من املصطفىاملستصفى بن))نن مدافع الشيخ وزار ،
ببلدة اخلوالين الفقيه مث ، العيين ـو))الوجيز((أمحد ه ا وتزوج ،

ـذاً أخ الشيخ عن وأخذ ، مدافع الشيخ ابنتي من عبدامللك وأخوه
دهيم بذي وسكنا ، . تاماً

ـه عن أخذ وممن ، علي الشريف عن احلديث علم الناس وأخذ
حممد اإلمام ـرالشيخ الناص أيب ـام واإلم ، ـفايل الس مسعود بن

، ـد راش ـن ب حسن واإلمام ، اجلندي حممد بن وأمحد احلمريي،
الفشليواإلم إبراهيم بن حممد الشيخ يقول،ام الفشلي الشيخ وكان
احلفاظ: عنه من ثقةٌ رجلٌ جديد .)١(أبو

                                                           
يف)١( النبوي((ورد مثاله٢٧٥-٢٧٤ص))العقد ـنة((ويف: ما احلس ))املقاصد

كتابللسخاو من نقالً الرمحة((ي قال))موجبات أنه الفقيه: للرداد عن روي
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ونشر ، وحتقيقه احلديث علم بنشر اعتىن حضرموت إىل عاد وملا
ـضاألساني بع وتشري ، املعرفة بفنون العلم طالب وأفاد ، العالية د

، ـاراً اختص األحاديث من السند حذف من أول أنه التراجم كتب
ـافظ احل ـه عن ونقل ، به واقتدوا العلماء من مجلة ذلك فاستحسن

كتابه يف احلسنة((السخاوي السالم))املقاصد عليه اخلضر حديث
املؤذن مساع .عند
ترمج يف العيينة((تهوورد ـف : ))بشرح أل إىل بلغوا شيوخه أن

اإلسناد بعلو وتفرد ، االجتهاد رتبة بلغ م و ، .شيخ
ـائل فض يف ـريفاً ش ـديثاً ح أربعني ختريج الكتابية أعماله ومن

إىل) ١(األعمال ـار أش ، بتوثيقها واعتىن الشريفة النسبة حقق كما ،
كتابه يف باخمرمة الشيخ ال((ذلك الدهرقالدة أعيان وفيات يف ))نحر

ـل: فقال بالفض حضرموت أهل له اعترف عيسى بن أمحد قدم ملا
                                                                                                                             

قال اخلوالين سعيد بن ـن: حممد ب ـي عل احلسن أبو مل العا الصاحل الفقيه أخربنا
أنه السالم عليه اخلضر عن الداليل الزاهد الفقيه أخربنا ، احلسيين جديد بن حممد

يقول: قال املؤذن يسمع حني قال ـاًأشه: من مرحب ، ـه اللّ رسول حممداً أن د
وجيعلهما اميه إ ويقبل ، وسلم عليه اللّه صلى اللّه عبد بن حممد عيين وقرة حبييب

يرمد مل و يعم مل عينيه  .على

النبوي(()١( خمطوطا) ٢٥٣: ١())العقد التخريج هذا زال وال ،. 
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، ادعوه ملا توكيداً البينة إقامة أرادوا ذلك بعد م إ مث ، أنكروه وما
ثالث ذاك إذ بترمي بنوكان علي احملدث اإلمام فسار ، مفت مئة

وأشهر النسب ذلك وأثبت العراق إىل جديد بن مئةحممد حنو عليه
األ على وأشهد مبكة أخرى مرة أثبته مث ، احلج يريد ممن ثباتعدل

ـهدوا وش ، معلوم يوم يف الشهود هؤالء وقدم ، احلضارم من مجعاً
بإثباته األشهاد رؤوس ـ. على . اه
تارخيه يف باخمرمة النحر((وذكر عدن))قالدة حاكم أمر اشتباه

بن أيوب بن طغتكني بن السيداملسعود أمر يف جديد((شادي ))أيب

ـدافع م ـيخ الش عمه مع سجنه احلاكم وأن ، يسمونه كانوا كما
باخمرمةيَّوس قال ، اهلند إىل الشيخ: رمها كامل بن املسعود لزم وملا

سنة رمضان يف أمحد بن ـد٦١٧مدافع اجلدي أيب ـهره ص مع لزم
ـ م األول ربيع سلخ إىل تعز حصن يف واعتقلهما ـنةاملذكور س ن

أ٦١٨ مث ـز، ـريحن ال ـفت فعص اهلند إىل وسريمها عدن إىل هلما
ـدافع م ـيخ الش على ظفار أهل وعزم ، ظفار م فدخل باملركب

فقال ، عندهم فراراً: باإلقامة عبداً ـافر. أكون س الريح طاب فلما
الدِّ بلد إىل إىلوينم منها خرجا مث ، أيام وثالثة شهرين ا فأقاما ر

ـارظفار بظف ـدافع م الشيخ فتويف املذكورة السنة من رمضان يف



 

 )٢٠(

ف ، اجلبال له تطب فلم اليمن إىل اجلديد أبو الشريف ـزورجع لن
بقرية فأقام ، املهجم إىل تقدم مث ، ـال))املرجف((امة أعم من

يف))سردد(( ـا وتويف املشرفة مكة إىل سار مث ، فيها يدرس مدة
٦٢٦.
املؤلف))النبويالعقد((ويف قال ، عنه يستغىن ال إيضاح : زيادة

ف اليمن إىل جديد أبو الشريف ـزوعاد ـدن وبزبي ا وأقام امة ل
ـن ب حممد الصاحل الكبري الفقيه عن وأخذ ، فيهما ودرس واملهجم
إىل سافر مث ، وطنه إىل عاد مث مكة إىل وسافر ، احلضرمي إمساعيل

اإلما عن وأخذ ، ثانياً اليمينمكة الصيف أيب بابن الشهري احلافظ م
سنة ا تويف أن إىل مبكة وأقام ، و)١(٦٢٠وغريه طولكان، مع

بارز مبكة والواليةاإقامته ـديثبالعلم احل ـدور ص ـن م وصدراً
إهاللوالرواية إىل وتتطلع ، عودته إىل فو حضرموت كانت فقد ،

هو كما ، باألشواق له اجلميع كان إذ ، ،جبهته اآلفاق مجيع حال
احلب أيب بن أمحد بن حممد العالمة الشيخ التشوق هذا عن عرب وقد

تعزي إليه ا بعث رسالة يف ـهالترميي الفقي ـيخ الش أخيه وفاة يف ة
                                                           

)١ (، سنوات ست بفارق وفاته تاريخ يف الرواة نقل يفاختلف ـهاء((وورد الب غرر
سنة))الضوي وفاته يؤيد وكذلك٦٢٠ما النبوي((،  .))العقد



 

 )٢١(

فيهاعبد قال ، جديد بن حممد بن فإنه: ..اللّه ، الشيخ أيها ، وبعد
وم العزيزة احلضرة لقاء إىل أحوج أحد منا يكن جمل وأ ، شافهتها

بطلعتها ـن،باألنس م ـه إلي ـوس النف يف ما سبحانه اللّه علم قد
أوبته لنستدعي وإنا ، اإلقالق من األحشاء تضمنته وما ، االشتياق

اقت وجل ، الرمحن إىل مسألتنا وإن ، أوان كل ،يف الزمان إىل راحنا
ـراق بإش ـا علين مين وأن ، أوبتك بإطالق الشر عقال عنا حيل أن
ـا ويعترب ، ثوابك ا جيزل خالصة للّه ضة بنا ض فا ، طلعتك
، ـربورة م حجة ، حجاتك مجلة من اللّه عند وأحتسبها ، غيبتك

معرفتك أهل صلة ا ثوا يف ترجو ، مشكورة من،وزيارة ترجتي ما
ماالث واحلُرم، األرحام بزيارة الرب منا وتدرك ، عرفتك يوم يف واب

واحلَ املشاهد تلك بزيارة الرب من معشركرتدرك يف وقوفك فإن ، ؛م
ـرة منفط ـاحلزن ب أكباداً ا وتربد ، مشعرك يف وقوفك من أفضل
ـل غلي ـهم عن يطفئ فما ، الغصة من حل ما هلم وتسبغ ، خمتصة

وج رؤية إال ؛ ـرحاملفقود الف زال ما ا هلم فبادر ، املسعود هك
إىل ـد وجت ، ـيالً غل للنهم تطفي أن لعلك ، قائماً والترح ، دائماً
مواخيك، ا تصل وصلة الزيارة هذه وتكون ، سبيالً لنيلهم السلو
سقمهم، ا وتربي ، عظمهم ا وجترب ، أخيك بين يتم ا وتذهب
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وم دعوناك وقد ، وأمهم أباهم ـاوتكون وأحي ، ـاهم لب من ثلك
ـوقهم وعق ، احلقوق آكد من حقهم أن تعرف وأن ، أباهم برؤيته
الصواب ويلهمه الفقيه سيدنا يوفق تعاىل واللّه ، العقوق أعظم من

اخلري فيه ملا وإياه ويوفقنا ، الربرة بأعمال ويستعمله ، قصده .)١(يف
جدي) ٢( بن أمحد بن حممد بن امللك عبد الفقيه :دالشيخ

ـن م وهو ، ذكره املتقدم علي أخيه نسبة مع نسبته ذكر سبق
ـراجم الت ـب كت من العديد له ترمجت ، جديد بين السادة أفاضل

النحر((و))كالغرر(( النبوي((و))قالئد ـة((و))العقد العيين ))شرح

الروي((و .وغريها))املشرع
معا باكورة وأخذ ، نشأ ا و بترمي ـةهرفولد ـةالقرآني واحلديثي

معارف على وقلبه عقله احتوى حىت واألخالقية واللغوية والفقهية
ـه عن ـز عج مرتقى واألخالق اآلداب يف وارتقى ، ومصره عصره
، حضرموت خارج كثرية رحالت يف علياً أخاه صاحب ، الكثري

إجازة ونال ، عدن إىل معه ـن))املستصفى((ودخل ـنفهع مص
االقاضي معن ابن ـةلقريظيإبراهيم العالم الشيخ عن أخذ كما ،

                                                           
.١٢٣-١٢٢ص))الغرر(()١(
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باألخرى علياً أخوه تزوج كما ، ابنته وتزوج العيين أمحد بن مدافع
تعز أعمال من دهيم ذي بناحية .وسكن

صاحب ـورع: بقوله))الغرر((وصفه ال ـل العام مل العا الفقيه
الشاكر الصابر العابد السالك العلومالزاهد أنواع يف البارع ،اجملتهد

بالتقدمخن به اعترف الذي الزمان ـريعةبة الش ـان لس ، ـران األق
احلسييناملطهرة املنيف الشريف ، املنورة الرسالة دوحة وغصن ،)١(.

، ـي عل ـه أخي قبل اليمن جهة يف امللك عبد الشيخ الفقيه تويف
يف باخمرمة الشيخ قال ، وفاته يف ـر((واختلف النح ـد مل : ))قالئ

وفاته تاريخ على صاحب. أقف ـويف: قيل : ))الغرر((وقال ت إنه
حتقيق٦١٤سنة غري . من
جديد) ٣( بن أمحد بن حممد بن اللّه :عبد

يف باخمرمة الشيخ قال ، تارخيهما حيقق مل و ، ا وتويف بترمي ولد
النحر(( ـى : ))قالدة عل أقف مل و ، بترمي تويف ، صاحلاً عاملاً كان

ك ا أ غري ، وفاته ـهتاريخ وأظن ، علي الفقيه أخيه وفاة قبل انت
قبلها اليت أو العشرين هذه يف ـه. مات الفقي ـة مكان ـا لن ـربز وت

ـي الترمي ـيخ الش العالمة اإلمام ا نعته اليت نعوته حممد بن عبداللّه
                                                           

السابق)١( .١٢٠صاملصدر
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ـال ق حيث ، تويف ملا التعزية رسالة يف احلب أيب بن أمحد بن حممد
فيه معزيا علي ملعزيك: ألخيه ،وإين ـده فق على ملعزون وإنا ، به

ـا عن وأفل ، فقده وأوحشنا ، بعده ساءنا لقد ، بوجده واملصابون
أعظم لفراقه وروعتنا ، فجيعتك من أعظم به فجيعتنا وإن ، سعده
وشريفنا ، مكاننا يف أليفنا وهو ذلك يكون ال فكيف ، روعتك من

ِن كان ولقد ؟ وأوتادنا علمائنا أحد وهو ، زماننا عنديف العون عم
ـة املهم ـب العواق ـي ملخش واملدخر ، املدهلمة والنوائب الشدائد

امللمة .واملعاطب
ــه وفراقُ ــده فَقْ ــا ِمن ــالكرِه موقَعوب بالناس الدهِر خطْب ولكنَّ
ــٍة مِلمَّ ـل لك ـاه ادخرن ـا ـعوكن مولَ ـذخائر بال الرزايا وسهم

سبب منكان املعاصر جيلنا حاجة املوضوع هذا إلفراد اختيارنا
، ـدادهم وأن م إخوا من عصرنا يف ومن املهاجر اإلمام سالالت
، ـذ مأخ كل املعتقدات قضية يف والشك احلرية م أخذت الذين
ـنا ولس ، الكفرية والتهم ، الفكرية االلتباسات يف الكثري وقع حىت
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ا يف وال ، السلف أدلة بسط ـائربصدد احل القارئ عقلية ستجذاب
ـر املعاص اجليل تعريف بصدد حنن وإمنا ، حمددة اعتقادية مسألة إىل
يف ـبعض ال يتقوله ما ورد ، املعتقد من السلف عليه كان ما حبقيقة
معتقد على كانوا حبضرموت البيت آل من األئمة أن االعتقاد مسألة

األخرى املعتقدات من غريها أو .الشيعة
مؤلف الضوي((قال البهاء الفقيه : ١٢٦ص))غُرر الشيخ قال

ـن م بتعز املقبور الرمحن عبد بن عمر الدين شجاع الشريف الويل
،: اليمن ـهم من ـاء والفقه ـاء العلم ذكر اآليت علوي بين وشرف

، ـافعية ش سنية أشراف م أ ، ذكرهم املاضي عمهم بين وشرف
فإ ، خالف وال شك وال فيه المرية ، ـلأشعرية ك ـن م أشهر نه

ويف ، ـالوة ح وله طالوة وعليه ، ظهور كل من وأبني ، مشهور
نور وضوح ومتنسك ومعتقد متدين كل . قلب
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اخلرية األسرة هذه عن واآلثار األخبار انقراض أسباب من كان
ـياع وض ـروب واحل ـات التقلب ـن م والليايل األيام به عدت ما

النادرة ألخبارهماملخطوطات احلاوية .القليلة
صاحب ـدة : ١٢٤ص))الغرر((كتب محي أخبار جديد ولبين

حضرموت أهل وكان ، اإلمهال وغفلة الزمان طول على اندرست
ـب الكت يف ـة بالكتاب يقيدوها مل و ، باملذكرات األخبار يتناقلون
ألهل أمهل فكم ، اجلامعات والطبقات النريات والتواريخ املفيدات

فضائلهذا من هلم تركت وكم ، واملناقب العلم من املعظم . البيت
ـ مؤلف. اه فقال))الغرر((وعزى العبارات كالم: هذه من هذا

يف علي . وغريها)١())الربقة((الشيخ

                                                           
كتابه)١( املشيقة((و الطريقةالربقة أسانيد ـر))يف بك أيب بن علي الشيخ لإلمام

السادة رجال مناقب على حاٍو كتاب ، لطريقتهمالسكران وبسط علوي بين من
ـدل ي أثراً بعده من وبقي ، عصره بلسان املذكور علي اإلمام كتبه ، وأحواهلم

هنالك كان عما حية نبذة لنا يربز ومرجعاً ، أولئك مقام عظم  .على
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من بالسادة اخلاصة األنساب ومشجرات التراجم كتب يف ورد
م املهاجر اإلمام ـدذرية جدي بين السادة سلسلة انقراض على يدل ا

السابع القرن منتصف ـفيف مؤل ـار أش هذا وإىل ـرر((، ))الغ

جديد: فقال١٢٤ص بين إن بصريمث الشيخ كبين أيضاً ،انقرضوا
صاحب وعد ، جديدة امسها بزبيد امرأة موتاً الياقوت((وآخرهم

أخ))الثمني اندرست عاملاً شيخاً عشر اثين يفمنهم ومناقبهم بارهم
وهلم ، الكالم هذا تضمن الذي الورق من أوراق وبقيت ، الكتاب
حافتهم يف إليهم املنسوب مسجدهم إال منها يبق مل ، عديدة مآثر
، ـرب وخ ـد أمح الفقيه ابن اللّه عبد الشريف عمره وقد ، بترمي
ـن ب حممد بن حسن بن أمحد الدين شهاب الصاحل الشريف وعمره

ع بن ـوهعلوي أب ـرف ع ، ـاعلوي ب اللّه عبد الشيخ بن اللّه بد
ـ . )١())بروم((ب

                                                           
 .١٢٠ص))الغرر(() ١(
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ـكران الس ـر بك أيب بن علي اإلمام الشيخ ـيخاقال الش ـن ب
جديدعبد بين السادة يف باعلوي السقاف :الرمحن

ـِد جدي بابِن اجملِد قصر بطَازدانَ ـيِدوعال مش ـاله ع يف وٍد
ـِهالس زماِن ـرب ح ـتاذُ األس ـِديد ومِفي ٍم ـاِل ع ـن م به أَعِظم

ـه قبلَ ـة لألئم ـِة الدجنَّ ـِدبدر عبي خِري صفْو اهلداية مشس
ـواهٍر ج كعقد حماسنه ـيِدنسقت نض ودرِّ ـاقوٍت ي ـوِم منظ
ـاعتلى ف ٍم ِعلْ أعالم له ـِدنشرت وبعي ـٍر حلاض ـناه س ومسا

ركاب ـِهرحلت لنيِل ـِدالواِردين مدي ـاه مح يف لبحٍر وردوا
ـٍد حمم ـِل جن الدين بنور ـِدأكِرم جدي ـِن ب امحِد حممٍد وأيب
ـل ق ـه عبِداللّ الدين لنور ـِدوأٍخ وجمي ـٍل كام من به أعظم
ـيكهم مل عبِد األواِب ـِدوبصنوه ومحي ٍم ـاِل ع ـن م به أكرم

أَجِملْ أمحٍد دوحِة ـيِدمأغصانُ ورش ـٍة عالم ـٍد مرش من
حماسٍن كمال من املُفَرَّق ــِدمجعوا ملفي م ــ غريه يف ــع جيتم مل
ـدى والن مل ـا واملع النبوة ـعيِدبيت وس مسعٍد من م أَجِللْ
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ـد أمح ـاللة س ـن م جمٍد ـيِدأبناء بقص ـلموا وس عليه صلوا
ونسِله اجلديد على السالم وحمين ـلهم ونس أبيه ـِدوبين في
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القرآين ٥املطلع
احلال ٧شاهد

٩اإلهداء
١١املدخل

جديد وولده أمحد بن اللّه عبيد ١٢اإلمام
جبري بيت إىل جديد آل ١٤انتقال

آل ترميانتقال إىل ١٥جديد
جديد بين السادة أعالم بعض ١٦ذكر

بين السادة ٢٤جديدمعتقد
جديد بين أخبار ٢٦انقراض

ذر سلسلة جديدانقراض بين ٢٧ية
فيهم الشعراء قاله فيما ٢٨اخلامتة


